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A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 

Vasárnap este az SZKP Központi Bi-
zottságának meghívására baráti látogatás-
r a Moszkvába érkezett Kádár Jáno6, az 
MSZMP Központi Bizottságának első t i t-
kára, Biszku Béla és Apró Antal, a Po-
litikai Bizottság tagjai . 

A magyar vendégek fogadására a Ki jev-
pályaudvaron megjelenték L. L Brezsnyev, 
az SZKP Központi Bizottságának elsö t i t-
kára, A. N. Koszigin, az SZKP Központi 
Bizottsága elnökségénrét tagja, a Minisz-
tertanács elnöke. M. A. Szuszlov, az SZKP 
Központi Bizottságának t i tkára, az SZKP 

Központi Bizottsaga elnökségének tagja. M. 
A. Leszecsko és P. F. Lomako, ,az SZKP Köz-
ponti Bizottságának tagjai , a Szovjetunió 
Minisztertanácsának elnökhelyettesei, A- A. 
Gromiko, az SZKP Központi Bizottságá-
nak tagja, a Szovjetunió külügyminiszter^, 
L. N. Tolkunov, az SZKP Központi Bizott-
ságának osztályvezető-helyettese, valamint 
más szovjet hivatalos személyiségek. 

A küldöttség fogadásán jelen volt Szipka 
József, az MSZMP Központi Bizottságának 
tagja, hazánk moszkvai nagykövete, vala-
mint a moszkvai magyar nagykövetség 
számos beosztottja. (MTI) 

55. évfolyam, 121. szám Ára : 60 fil lér Kedd. 1965. május 25. 

Falusi párlpropagandisták 
évzáró tanácskozása Szegeden 
Komócsin Zoltán elvtárs tájékoztatót tartott a résztvevőknek 

PÉTER JÁNOS BERLINBEN 
Péter János, a Magyar 

Népköztársaság külügymi-
nisztere vasárnap este az 
NDK fővárosába, Berlinbe 
érkezett . Látogatása idején 
Ottó Winzer külügyi ál lam-
titkárral, a miniszter első 
helyettesével, aki dr. Lothar 
Bolz betegsége idején az 
NDK külügyminisztériumát 
vezeti, megbeszélést folytat 
a nemzetközi helyzet idő-
szerű kérdéseiről. Magyaror-
szág és a Német Demokra-
tikus Köztársaság kölcsö-
nös kapcsolataira). 

Péter János külügyminisz-
ter és a kíséretében levő 
Marjai József nagykövet — 
a Külügyminisztérium cso-
portfőnöke — dx, Kőmives 
Imre főosztályvezető, Va-
dász Frigyes-főosztályvezető-
helyettes fogadására a ber-
lini Ostbanhofon megjelent 
Ottó Winzer külügyi állam-
titkár. Joharmes Koenig kül-
ügyminiszter-helyettes és az 

NDK Külügyminisztériumá-
nak több más vezető mun-
katársa. Ott veit. Kárpáti 
József, hazánk berlini nagy-
követe és a nagykövetség 
több munkatársa . 
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b é k e - v i i á g J c o n g r e s s z u s 
Helsinkiben 

A fenn fővárosban befejeződött a béke-világkong-
resszus nemzetközi előkészítő bizottságának ülésszaka. 
A résztvevők megvitat ták a kongresszus előkészítésével 
kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat dolgoztak ki a na-
.pirendre vonatkozóan. A napirend olyan fontos kérdése-
k e t ta r ta lmaz ma jd , mint a vietnami helyzet, a gyarmati 
elnyomás elleni küzdelem, barrc a leszerelésért és az-
európai biztonságért. 

A szegedi járás par t t i tká-
rai és pártpropagandistái 
gyűltek össze tegnap a megyei 
tanácsháza nagytermében -az 
1964—65-os pártoktatási év 
záró tanácskozásán. Az érte-
kezleten részt vett Komó-
csin Zoltán, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja* 
a Népszabadság főszerkesz-
tője, Rózsa István* az 
MSZMP Csongrád megyei 
bizottságának t i tkára, Török 
József, az MSZMP szegedi 
járási bizottságának éteri 
titkára, Simon Lajos, az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottságának t i tkára is. 

Komócsin Zolttm elvtárs, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának üdvözletét tolmá-
csolta a propagandistáknak, 
m a j d a nemzetközi helyzet 
időszerű kérdéséiről én a 
Központi Bizottság 1964. de-
cemberi határozata végre-
haj tásénak tapasztalatairól 
tájékoztat ta a .jelenlevőket. 

A pártoktatási év szeged* 
járási eredményeiről, tapasz-
talatairól és jövőbeni fel-
adatairól Kiss István eiv-

oafc munkatársa szólalt léi példát mutatniuk a politikai 
ezután és egyebek között önképzésben, 
hangsúlyozta, hogy elsősor- A megbeszélés végén 90 
ban a gazdasági vezetők- propagandistát könyvvel ju-
nek és a párt tagoknak kell ta lmaztak. 

Ünnepélyes zászlóátadás 
Ambrózfalván 

szezon — új gépek 

A bizottság javaslata érteimében a béke-világkong-
resszust júl ius 10—1*5 között t a r t j ák Helsinkiben. Vala-
mennyi békeszerető erőt felszólítottak, kü ld je ré képró- ' társ a járási pártbizottság 
ceiőit a f inn fővárosba. (MTI) osztályvezetője beszélt. A ro-

ll politikai tanfolyam írott a 
legnépszerűbb oktatási for-
ma, melyet 21«U0 dolgozó lá-
togatott. Több mint hatez-
ren hallgatták a KISZ, a 
nőbizottság ós a TIT altal 
rendezett tanfolyamokat, 
előadásokat. Népszerű volt. 
az időszerű fcerdésréc tanfo-
lyama is. 

Az 1965—«6-os ptáttofotsCá-
si évben nagyobb figyelmet 
fordítanak a gazdasagi. ide-
ológiai és nemzetközi kér-
desek tanulmányozásara. A 
gazdasági vezetők politikai 
oktatására a j án l j a az agát,-
prop. osztály azokat a tan-
folyamokat, melyek a szo-
cializmus építésének prob-
lémáival. valamint a világ-
gazdasági és nemzetközi 
kérdésekkel foglalkoznak. 
Ezek új oktatási formák. A 
tanyavilágban a partok tatást 
úgy k ívánják megszervezni, 
hogy a legközelebbi tanya-
központokban. iskolákban 
hallgassák meg az előada-
sokat a környéken lakó dol-
gozók. 

Dr. Hrabovszki Mihály 
elvtárs, a megyei pártbi-
zottság agiti-pvog. osztói yá-

A Szegedi Konzervgyárrá 
az idén 300 vagon borsókon-
zerv gyártása hátul . Június. 
5-re v á r j á k az ú j termést . 
A gépek már katonás sor-
ban állnak. Néhány napja 
megtar tot ták a műszaki pró-
bát is. A hét cséplőgép kö-
zül kettőt ú j helyre telepí-
tettek, a nagyobb borsóter-
melő gazdaságokba. A bor-
sófrédoigozó gépsorba az 
idén sok ú j egység kerül. 
Újak a ffotációs mosógépek, 
a léfőzö állomás. Kapnak 
ú j zárógépeket is. Ezek még 
nem érkeztek meg Szegedre, 
de azért elmondhatni, hogy 
a régi gépekkel kiegészítve 
készen áll a borsófeldolgozó 
gépsor. Vár ják az ú j ter-
mést. hogy megkezdődjön a 
szezon. 

A sikeres első negyedév 
után ezekben a napokban is 
teljesíti tervét a Szegedi 
Konzervgyár. Szeretnék, ha 
a borsófeldolgozással sem 
lenne zökkenő, s így az el-
múlt gyenge esztendő után 
ismét szép sikerrel zárnák 
az ével. 

Vasárnap délelőtt adták át az ambiózialvi Dimitrov 
Tetanelőiszövetkezetnek az 1964-ban elért kimagasló gaz-
dálkodás) eredmenyeiér t a Minisztertanács vörös vándor« 
zászlaját és a vele járó 50 ezer for int pénzjutalmat. Az 
ünnepségen megjelent és felszólalt Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Népszabadság 
főszerkesztője. Győri Imre. a ' megyei pártbizottság elsö 
t i tkára, Török László, a megyei tanács vb elnöke, vala-
mint a megyei, városi, községi pár t - és tanácsszervek 
képviselői, vezetői. 

Czabarka András tsz-rénök ismertet te a közösség gaz-
dálkodását. m a j d a vörös vándorzászlót Komócsin Zol-
tán révtárs adta át, s egyben tolmácsolta az MSZMP 
Központi Bizottságának, a kormánynak és Kádár János 
révtársnak az üdvözletét és réismereisét a szép eredmé-
nyekért . A szövetkezet tagjai közül többen kaptak ki-
tüntetést és pénzjutalmat . Ma jd Mitykó Pál közös gaz-
dasági pár t t i tkár felolvasta az ünnepi közgyűlésre kül-
dött táviratokat. Dobi István, a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke. Losonczi Pál földmüvelés-
ügyi miniszter és a bolgár nagykövet köszöntötte me-
leg hangú táviratban a közös gazdaságot ebből az al-
kalomból. 

H á r o m n a p a l a t t 

e g y h a v i c s a p a d é k 
Csongrád megyében az 

utóbbi három nap a la t t egy-
mást követték a felhőszaka-
dások. Volt, ahol „csak" har-
minc mill imétert mértek, de 
a legtöbb helyen — mint 
például a szegedi járásban 
— a csapadék meghaladta á 
hetven millimétert. A három 
nap alatt a földekre zúdult 
vízmennyiség 

elérte az egész május hó-
napban szokásos átlagot. 

A talajok annyira telítettek, 
hogy nem tudták befogadni 
ezt a hata lmas mennyiséget, 
s az Alsó Tisza vidéki Víz-
ügyi Igazgatóságnak, a víz-
gazdálkodási társulatoknak, 
a termelőszövetkezeteknek és 
állami gazdaságoknak 

újból gondol okoz a vé-
dekezés. 

A legjobban érintett terüle-
teken. Algyő és Gyálaret 
körzetében elsőfokú, a Ti-
sza—Maros szögben — Deszk, 
Szőreg, Üjszentiván, Klára-
falva, Tiszasziget, Kübekhá-
za térségében — 

másodfokú belvízvédelmi 
készültséget 

rendeltek el. 
A Tisza vízszintje szerer. 

tmT MAGÚIK ÍGY 

gravitációs úton a csatorná-
kon és felnyitott zsilipeken 
keresztül 

eredményesen tudják leve-
zetni 

a vizet. Üzemeltetik a szi-
vattyútelepeket és vándor-
szivattyúkat küldtek az ele-
mi csapástól legjobban súj-
tott területekre. 

A mezőgazdasági üzemek 
szívós harcot folytatnak a 
viszontagságos időjárással. A 
kukoricát megyénkben még 
többfelé vetik, máshol pe-
dig már 

sorol a kukoricavetés. 
A tervezett területnek eddig 
nyolcvanöt százalékán ke-
rül t földbe a mag a terme-
lőszövetkezeti táblákon. 

A kalászosok fejlődése is 
nagyon változó képet nyu.it. 
Az október lü-ig földbe ke-
rült búzák mar jól kifej-
lődtek. a későbbi vetésüek 
viszont eléggé lemaradtak a 
növekedésben. A szegedi já-
rásban 

a rozs többfelé vállmagas-
ságú és virágzik, 

de sok helyen megsínylette 
a hűvös időt. A homokvidék 
kenyérgabonája a szatymazi 
termelőszövetkezetekben feje 
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